
UCHWAŁA  Nr 3187/2017 

ZARZĄDU WOJEWÓDZTWA WIELKOPOLSKIEGO 

z dnia 30 stycznia 2017 r. 
 

 

w sprawie: zmiany planu dochodów i wydatków budżetu Województwa Wielkopolskiego na rok 2017 
 

Na podstawie art. 257 pkt 1 i 4 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2016 r.,  

poz. 1870 ze zm.) oraz w związku z Uchwałą Nr XXV/702/16 Sejmiku Województwa Wielkopolskiego z dnia  

19 grudnia 2016 r. w sprawie: uchwały budżetowej Województwa Wielkopolskiego na rok 2017 (Dz. Urz. Woj. 

Wielk. z 2016 r. poz. 8334 ze zm.), Zarząd Województwa Wielkopolskiego uchwala, co następuje: 

 

§ 1 

 

Dokonuje się zmiany planu dochodów budżetu Województwa Wielkopolskiego na rok 2017 w następujący 

sposób: 

 

zwiększa się: 

dział 801 – Oświata i wychowanie 

z kwoty 388.776,00 zł o kwotę 20.000,00 zł do kwoty 408.776,00 zł, z tego: 

rozdział 80147 – Biblioteki pedagogiczne 

z kwoty 3.300,00 zł o kwotę 20.000,00 zł do kwoty 23.300,00 zł, z tego:  

§ 2710 -  Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami 

samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących 

o kwotę 20.000,00 zł do kwoty 20.000,00 zł 

 

dział 853 - Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej 

z kwoty 9.957.667,00 zł o kwotę 29.872,00 zł do kwoty 9.987.539,00 zł, z tego: 

rozdział 85395 – Pozostała działalność 

z kwoty 732.167,00 zł o kwotę 29.872,00 zł do kwoty 762.039,00 zł, z tego: 

§ 0909 - Wpływy z odsetek od dotacji oraz płatności: wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub 

wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych 

nienależnie lub w nadmiernej wysokości 

o kwotę 29.872,00 zł do kwoty 29.872,00 zł 

 

dział 921 - Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego 

o kwotę 26.809,00 zł do kwoty 26.809,00 zł, z tego: 

rozdział 92118 – Muzea 

o kwotę 26.809,00 zł do kwoty 26.809,00 zł, z tego: 

§ 2950 -Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności 

o kwotę 26.809,00 zł do kwoty 26.809,00 zł 
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§ 2 

 

Dokonuje się zmiany planu wydatków budżetu Województwa Wielkopolskiego na rok 2017 na zadania 

wykonywane przez Województwo Wielkopolskie w następujący sposób: 

 

zwiększa się: 

dział 801 – Oświata i wychowanie 

z kwoty 94.911.112,00 zł o kwotę 20.000,00 zł do kwoty 94.931.112,00 zł, z tego: 

rozdział 80147 - Biblioteki pedagogiczne 

z kwoty 11.510.231,00 zł o kwotę 20.000,00 zł do kwoty 11.530.231,00 zł, z tego: 

grupę paragrafów Wydatki jednostki budżetowej 

z kwoty 11.459.771,00 zł o kwotę 20.000,00 zł do kwoty 11.479.771,00 zł, z tego: 

 grupę paragrafów wydatki związane z realizacją statutowych zadań 

z kwoty 2.201.100,00 zł o kwotę 20.000,00 zł do kwoty 2.221.100,00 zł 

 

dział 853 - Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej 

z kwoty 62.916.624,00 zł o kwotę 29.872,00 zł do kwoty 62.946.496,00 zł, z tego: 

rozdział 85395 – Pozostała działalność 

z kwoty 32.708.226,00 zł o kwotę 29.872,00 zł do kwoty 32.738.098,00 zł, z tego: 

grupę paragrafów pozostałe wydatki bieżące 

  z kwoty 550.665,00 zł o kwotę 29.872,00 zł do kwoty 580.537,00 zł 

 

z tego: 

WRPO na lata 2014-2020, z tego: 

Oś Priorytetowa 6. Rynek Pracy 

grupę paragrafów pozostałe wydatki bieżące 

  o kwotę 10.000,00 zł do kwoty 10.000,00 zł 

 

Oś Priorytetowa 7. Włączenie społeczne 

grupę paragrafów pozostałe wydatki bieżące 

  z kwoty 540.626,00 zł o kwotę 10.000,00 zł do kwoty 550.626,00 zł 

 

Oś Priorytetowa 8. Edukacja 

grupę paragrafów pozostałe wydatki bieżące 

  z kwoty 128,00 zł o kwotę 9.872,00 zł do kwoty 10.000,00 zł 

 

 

dział 921 - Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego 

z kwoty 117.547.536,00 zł o kwotę 26.809,00 zł do kwoty 117.574.345,00 zł, z tego: 

rozdział 92118 – Muzea 

z kwoty 37.809.221,00 zł o kwotę 26.809,00 zł do kwoty 37.836.030,00 zł, z tego: 

grupę paragrafów Wydatki jednostki budżetowej 

o kwotę 26.809,00 zł do kwoty 26.809,00 zł, z tego: 

 grupę paragrafów wydatki związane z realizacją statutowych zadań 

o kwotę 26.809,00 zł do kwoty 26.809,00 zł 
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§ 3 

 

Uchwałę wykonuje Zarząd Województwa Wielkopolskiego. 

 

§ 4 

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. 

 

Marszałek Województwa 

Marek Woźniak 
 



 4 

Uzasadnienie do 

Uchwały Nr 3187/2017 

Zarządu Województwa Wielkopolskiego 

z dnia 30 stycznia 2017 r. 
 

 

w sprawie: zmiany planu dochodów i wydatków budżetu Województwa Wielkopolskiego na rok 2017 
 

 

 

I. Na podstawie Uchwały Nr XXVIII/437/16 Rady Miasta Piły z dnia 20 grudnia 2016 r. w sprawie: wyrażenia 

zgody na udzielenie w roku 2017 pomocy finansowej dla samorządu Województwa Wielkopolskiego na 

zadanie w zakresie obsługi bibliotecznej zwiększono plan dochodów i wydatków na 2017 r. w dziale 801 – 

Oświata i wychowanie, rozdziale 80147 - Biblioteki pedagogiczne o kwotę 20.000,00 zł, z przeznaczeniem 

dla Centrum Doskonalenia Nauczycieli – Publicznej Biblioteki Pedagogicznej w Pile, na zadanie w zakresie 

gromadzenia fachowego księgozbioru na potrzeby obsługi bibliotecznej mieszkańców miasta Piły. 

Zmiana została dokonana na wniosek Dyrektora Departamentu Edukacji i Nauki. 

 

II. Zmiana w planie dochodów i wydatków budżetu Województwa Wielkopolskiego w dziale 853 - Pozostałe 

zadania w zakresie polityki społecznej, rozdziale 85395 – Pozostała działalność wynika z konieczności 

wprowadzenia prognozowanej kwoty odsetek podatkowych od dotacji celowej, naliczanych beneficjentom  

w związku z nieprawidłowościami w zakresie realizacji projektów. Ze względu na częste zwroty odsetek 

przez beneficjentów oraz krótkie terminy przekazania rozliczonych i wyjaśnionych odsetek do Ministerstwa 

Rozwoju, wprowadza się prognozowaną kwotę na 2017 rok dla Osi Priorytetowej 6. Rynek Pracy, Osi 

Priorytetowej 7. Włączenie społeczne, Osi Priorytetowej 8. Edukacja, w ramach WRPO na lata 2014-2020. 

Zmiana została dokonana na wniosek Zastępcy Dyrektora Departamentu Polityki Regionalnej. 

 

III. Zmiana w planie dochodów i wydatków budżetu Województwa Wielkopolskiego w dziale 921 - Kultura  

i ochrona dziedzictwa narodowego, rozdziale 92118 – Muzea, wynika ze zwrotu niewykorzystanej dotacji 

przez Muzeum Okręgowe w Lesznie, otrzymanej w 2016 roku jako pomoc finansowa z Miasta Leszno na 

realizację programu pn. „Leszno-moja mała ojczyzna”. 

Powyższe środki podlegają zwrotowi do Miasta Leszno. 

Zmiana została dokonana na wnioski Zastępcy Dyrektora Departamentu Kultury. 

 

 

 

 

Wojciech Jankowiak 

Wicemarszałek 
 

 


